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خلیل هللا معروفی

سی سال پس از شکست
چشمانش را کشیدند و گوشهایش را بریدند

 15فبروری روزی ست ،بی حد و اندازه جلی در تأریخ ما و در تأریخ دنیا .دو روز پیش؛ یعنی  15فبروری 2019
سی سال پیش را با خط درشت نشان میدهد .درین روز آخرین قطعات اردوی خوناشام و متجاوز سرخ از فراز دریای
آمو و از طریق "پل دوستی" گذشتند و فصلی را در تأریخ تجاوزات جهانی بستند .همان قسمی ،که معمول تعامالت
جهان و جهانیان است ،این رویداد را دو طرف قضیه کامالً نقیض همدگر تمثیل و تفسیر میکنند.
ــ ما میگوئیم ،که اردوی سرخ به ضرب شمشیر افغانان بیرون رانده شد و آن طور بیرون رانده شد ،که پسلگدش
برای کل دولت شوروی و اقمارش تأریخساز گشت .چون این نقطۀ عطفی بود در تأریخ اتحاد جماهیر شوروی
آغاز انجام این دولت زورگوی و ستم پیشه و
سوسیالیستی ،که بالفاصله به فروپاشی آن انجامید .این روز در واقع
ِ
توسعه طلب بود .رویدادها نشان دادند ،که این تکانی بود ،که زلزلۀ فروپاشی و ازهم گسستن دولت شوروی را در
پی داشت .نسل ما و آنانی ،که شاهد صحنۀ این سه دهه هستند ،همه چیز را به یاد دارند و میدانند ،که شکست شوروی
در وطن ما ،شکست یک امپراتوری بزرگ تأریخ بود؛ امپراتوری یی ،که طرف مقابل ــ اضالح متحدۀ امریکا و
دول عضو ناتو ــ از ترسش خواب آرام نداشتند.
ــ روسها مگر شکست خود را نمیپذیرند و جرأت ندارند بگویند ،که از صحنۀ کارزار افغانستان سرشکسته و منهزم
حکیم
بیرون آمدند .آنها میگویند ،که «ما برای پیروزی بدانجا نرفته بودیم ،تا حدیث شکست را بپذیریم .ما فقط جهت ت ِ
اقتدار دولتی "جمهوری دیموکراتیک افغانستان" رهسپار آنجا گشته بودیم»...
حق تأریخنگاری را قبول کرده نمیتوانند .چه روسها قبول بکنند و چه
رویدادهای تأریخی مگر چنین جفاکاری در ِ
قبول نکنند ،شواهد تأریخی همه گویای حقایق اند و طفره رفتنها را نادیده می انگارد .تجزیۀ اتحاد شوروی و شانزده
پله شدنش بعد از این رویداد ،همه بر تیز مامردم صحه گزارده و ادعای طرف مقابل را مردود و باطل میگردانند.
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مصاحبۀ اخیر جنرال گروموف با "سپوتنیک" 1غیر مستقیم تمام طفره رفتنهای روسها را نقض میکند.
ب دگروالی داشت .وی ضمن
جنرال بوریس گروموف ،که پنج و نیم سال را در افغانستان بسر برد ،در ابتداء منص ِ
مصاحبه اش با سپوتنیک ،از وحشت و بیرحمی این جنگ حکایت میکند و حکایت میکند ،که:
«در همان آغاز تجاوز ،چگونه موتر یک دگروال روسی مورد حملۀ مجاهدین قرار گرفت .مجاهدین نه تنها او و
موتروانش را کشتند ،بلکه چشمانش را کشیدند و گوشهایش را بریدند و سینه اش را دریدند  ....و در طول ده سال
ازین رویدادهای وحشتبار بسیار به وقوع پیوست».
کسانی ،که عالقه و حوصله داشته باشند ،میتوانند مصاحبۀ جنرال "بوریس گروموف" را در سپوتنیک بخوانند.
در هر حال تجاوز شوروی بر افغانستان و شکست آن فصلی درخشان در تأریخ آزادیخواهی مردم ما و جهان است؛
و درس و عبرتی بزرگ برای دیگران .متأسفانه ،که قدرتهای جهانی دیدۀ بینا و گوش شنوا ندارند ،ورنه اتازونی بر
وطن ما نمیتاخت .و حاال ،که به باخت خود معترف گشته است ،پیام صلح را به طالبان صادر میکند" .کابلوف"،
سفیر اتحاد شوروی آن زمان،
اینک یکی از مأموران سرشناس وزارت خارجۀ فدراسیون روسیه ــ که به حیث فرزند
ِ
اصالً در کابل به دنیا آمده و از همین خاطر "کابلوف" نامیده شده است ــ اخیراً طی مصاحبه ای ،به اردوی امریکا
اندرز میدهد ،تا هرچه زودتر خود را ازین مهلکه و مخمصه نجات دهند.

ایمان فلک در خطر است!!!
سرزمینی ست ،که
ِ

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند،
می توانند با "کلیک" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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 1ــ سپوتنیک  Sputnikاصالً کلمۀ روسی ست ،که به روسی  Спутникنوشته میشود و معنای "همراه" و "قمر" را میدهد .این اصطالح
در اول در فضاپیمائی استعمال شد و به تعقیب آن در ساحات دیگر نیز راه یافت.
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